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Pløts och tíd

Beslutande

Ovrígø deltagande

Justerare

Justeringens tid och
plats

Underskrifter

Selcreterare

Ordförande

Justerande

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.20

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Tryeg ry)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Conny Wood
Johan Silander
Gustaf Olsson
Tove Svensk
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2020- 01i'2J

Trygg

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
samhällsbyggnadschef, $ 1 56-158
mark- och exploateringschef, $ 156-158
kultur- och folkhälsochef, $ 156
enhetschef, badhus, $ 156
kvalitetsstrateg, $ 162
personalchef, $ 163

sekreterare

Paragraf 156-163

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Summantrddesdutum 2020-05-26

Datumför ansløgs 
Z ALI._ 0( - Ol Døtumför

uppsättande ¿ v kv 
ansløgs nedtøgande

Färvaringsp lats Íör proto kol/øl $1¿d5þansliet, Rådhuset, Köping

C**-Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 156 Dnr 20201

I nformation frå n sam häl lsbyg g nadsförvaltn i n gens markavdel n i n g

S amhäll sby g gnadsftirvaltningens markenhet informerar om ftirslag till :

- Hyres- och serviceavtal med Actic
- Tomtpriser i Munktorp
- Arrendeavtal ftir pylon

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 157 Dnr2020l

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2021
innebär att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år ftire den nya
avglildsperiodens början. 25 tomträtter är aktuella for reglering enligt föreliggande
ftirteckning.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början den I oktober 2021, skall
utgå med 3Yo av 80Yo av marktaxeringsvärdet ftr föreliggande småhustomträtter.

Ks au $ 158 Dtu2020l

Reg le ri n g av to mträttsav gäl d fö r verksam hetstomträtt
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod fran och med 1 oktober 2021
innebär att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år ftire den nya
avgäldsperiodens början. Endast tomträtten Bodil 2 ar nu aktuella ftir reglering. På

fastigheten bedrivs hotellverksamheten Best Western Hotell Scheele.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början den 1 oktober 2021, skall
utgå med 92268 kr/år avseende Bodil 2.

Protokollj"tff"j''nK Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 159 Dnr2020l

Budgetuppföljning nr 1, 2020

Budgetuppföljning nr 1 efter april månad, innehållande ekonomiskt utfall med prognos
till årets slut samt ekonomisk verksamhetsuppftiljning, füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna budgetuppföljning nr 1,2020.

Ks au $ 160 Dnr 20201

Upplösning av stiftelser
Följande stiftelser ffller kraven for upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 och
kan upplösas genom kommunstyrelsens beslut om att stiftelsernas tillgangar ftirbrukas
ftir stiftelsernas ändamål :

- Stiftelsen Tuberkulosftirenings donationsfond org nr 878500-5631
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond org nr 878500-5508
- Stiftelsen Lambert Nilssons Minne org nr 878500-5482

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att stiftelsen Tuberkulosföreningens donationsfond ska upphöra genom att stiftelsens
tillgångar ftirbrukas till att dels betala de upplupna kostnadema till Länsstyrelsen och
revisionen samt ftirdela resterande del till enligt ändamål

att stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond ska upphöra genom att stiftelsens tillgangar
fürbrukas till att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen
samt ftirdela resterande del till enligt ändamål

att stiftelsen Lambert Nilssons Minne ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar
ftirbrukas till att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen
samt ftirdela resterande del till enligt ändamål

samt att uppdra till ekonomiavdelningen att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i
Stockholms län om att ftirbruka ovanstående stiftelsers kapital.

erotoxot\"sterffijrrK Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 161 Dnr2020l

Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten, bokslut 2019

Bokslut för Köpings kommuns VA-verksamhet 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bokslut 2019 ftjr Köpings kommuns VA-verksamhet.

Ks au $ 162 Dnr2020l

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köpings Bordtennisklubb, dam
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi har tidigare ansökt om bidrag på
75 000 kr ftir att genomföra säsong 2019120 i Pingisligan damer.

Kommunledningsflorvaltningens bedömning var vid det tillftillet :

När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet
Team Mälarenergi. Genomslaget ftir Köpings kommun i resultat och matchrapporter
blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsftirvaltningen gör dlirftir
bedömningen att den marknadsftiring som Köpings kommun kan få genom att ingå
ett samverkans-avtal med Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte
motsvarar värdet av avtalet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att avstå från att ingå samverkansavtal med
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi och därmed inte heller bevilja
något bidrag.

Köpings BTK Dam anhåller i ny skrivelss om att beslutet omprövas inför
säsongen 2020-2021 då förutsättningarna har ?indrats.

Arbetsutskottet beslutade2020-04-28 attuppmana Köpings Bordtennisklubb/dam att
inkomma med en ny ansökan infür säsongen2020l2l.

Ny ansökan für säsongen2020l2l har inkommit.

Kommunledningsftirvaltningen redogör ftir ftirslag till avtal med Köpings Bordtennis-
klubb Dam.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj srgn
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Ks au $ 163 Dnr 20201119

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om läget i coronapandemin vid sammanträdet.

Nationellt
Över 4 000 personer har avlidit.
Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten väntas i eftermiddag.

Regionalt
Anstråingt läge
Provkapaciteten utökas
Befarad psykisk ohälsa

Lokalt
Måttlig påverkan på verksamheten
I konstaterat fall inom socialpsykiatrin
Oro bland personalen, dels ftir prio 2-placering och delas ftir brist på skyddsutrustning

Enkätundersökning genomftird bland regionens ftiretagare.

Arbetar med bemanningsstrategi für sommaren.

l3 medarbetare befinner sig i prio 2-placering

125 ungdomar har erbjudits feriejobb i sommar.

Personalchefen informerar om olika ftirslag inom personalområdet med anledning av

coronapandemin.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att antaftireliggande fürslag inom personalområdet med anledning av pandemin

samt att i övrigt notera informationen till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkanden


